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ONAFHANKELIJK JAZZPERIODIEK SINDS 2003
JAZZNIEUWS
‘Groninger’ wint Northern
European Jazz Talent Contest
Pianist Vlad Danilin (student aan het
conservatorium in Groningen) heeft 15
juni in Groningen de Northern European
Jazz Talent Contest gewonnen. In de
finale moest hij het opnemen tegen de
Deense saxofonist Jonathan Schou, de
Zweedse trombonist Hannes Junestav,
de Duitse saxofonist Max Boehm en de
Estlandse gitarist Jaanis Kill. De deelnemers waren afgevaardigd door de conservatoria van Aarhus (Denemarken),
Stockholm (Zweden), Tallinn (Estland),
Hamburg (Duitsland) en dus Groningen.
Ze werden begeleid door het Contest
Trio, onder leiding van bassist Joris Teepe. De winnaar mag zich een jaar lang
het beste Noord-Europese jazztalent
noemen. De wedstrijd vormt een jaarlijks onderdeel van het festival Swingin’
Groningen. Dit jaar jureerden Bart Hollebrandse, Diederik Idema en Hiske Oosterwijk. Eerdere winnaars waren onder
anderen gitarist Daan Kleijn en basklarinettist Zib Taubenfeld.
ZOMERFREQUENTIE JAZZFLITS
Jazzflits verschijnt twintig keer per jaar.
Het grootste deel van het jaar is dat
eens in de twee of
drie weken. In de
komende zomermaanden juli,
augustus en
september nemen
we wat gas terug
en komen we eens
per vier weken
uit. In september pakken we de frequentie van voor de zomer weer op.

Nils van Haften (links) neemt de eerste prijs voor de West Coast
Big Band in ontvangst. (Foto: John van Loon)

WEST COAST BIG BAND WINNAAR IBBC
De West Coast Big Band onder leiding van Nils van Haften
heeft op 10 juni in Hoofddorp de Top Klasse van de Corendon International Bigband Competition (IBBC) gewonnen. Ook vorig jaar wist het orkest deze prestigieuze
competitie op zijn naam te schrijven. In de Eerste Klasse
ging de eerste prijs naar Big Band Blast!, eveneens onder
leiding van Nils van Haften. Het concours maakt deel uit
van het jaarlijkse TAKE OFF Music Event.

ONAFHANKELIJK JAZZPERIODIEK SINDS 2003
JAZZNIEUWS

De achtkoppige jury, met als leden onder anderen Andy Haderer (voorzitter), bassist Joris Teepe, de Duitse orkestleider Ulrich
Plettendorf en pianist Tonny Eyk, roemde het hoge niveau in
beide klassen, het samenspel tussen en binnen de secties, de
onderlinge cohesie, het peil van de solisten en de dynamiek. De
tweede prijs in de Top Klasse was voor de Jazzisfaction Big Band
uit België, onder leiding van Jos Moons.
…vervolg op pagina 3 onderaan
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Bekijk een video over de cd:
https://www.youtube.com/watch?v=XuqXj-65g2s

